
Veel mogelijkheden voor 
vrijwillige kavelruil
Na de wenszittingen, eind vorig jaar, met 
grondeigenaren die geïnteresseerd zijn in 
vrijwillige kavelruil hebben de kavelruilbe-
geleiders Tom Jannink en Agnes Mentink 
flinke stappen gemaakt in het kavelruil-
traject. De eerste deelruilplannen zijn 
besproken met betrokkenen. De bespre-
kingen gaan door en meer partijen zijn 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
Mocht u ook nog geïnteresseerd zijn in 
een vrijwillige kavelruil dan kunt u dit 
doorgeven aan de kavelruilbegeleiders. 
In het gebied zijn veel mogelijkheden 
voor ruilingen. Voor ondernemers heeft 
het financiële voordelen om deel te ne-
men aan een vrijwillige kavelruil. Aaneen-
gesloten kavels en/of huiskavel vergroting 
betekent immers rijtijdverkorting. Onder-
zoek in het afgesloten CKO-project Averlo 
wijst uit dat het financiële voordeel op kan 

lopen tot €  200,- per hectare. De kavel-
ruilcommissie is ook in gesprek met het 
Waterschap Regge en Dinkel als ruilende 
partij. Hier liggen perspectieven om ruil-
plannen op te stellen. In deze nieuwsbrief 
staat een kort verslag van het veldbezoek. 
We wensen u een goede voortgang van de 
vrijwillige kavelruil. U bent aan zet!

Namens de kavelruilcommissie 
Zenderen-Bornerbroek
Jan Bolscher, voorzitter
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kavelruilgebied Zenderen-Bornerbroek

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijs-
sel (CKO) ondersteunt initiatiefgroepen 
en kavelruilcommissies bij vrijwillige 
kavelruil in Overijssel. In het CKO 
werken Dienst Landelijk Gebied, LTO 
Noord en Kadaster samen om vrijwillige 
plan matige kavelruil in een gebied te 

realiseren. Kennis en ervaring van de 
organisaties worden gebundeld, waarbij 
landbouwstructuurverbetering en land-
bouwdoelen voorop staan.

www.cko.nl    info@cko.nl
088 – 888 66 74 

Aanspreekpunten 
Zenderen - Bornerbroek

Kavelruilbegeleiders
Tom Jannink 06-10419491
Agnes Mentink-Groener 06-20736463

Kavelruilcommissie
Jan Bolscher  06-10176803 
Jan Meijer 06-53146211
Jan ter Keurs 06-12430457
Bé Huiskes 06-55584268
Henk ter Braak 074-3841335



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Zenderen-Bornerbroek wordt mogelijk gemaakt door: 

Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
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Stand van zaken kavelruil 
Zenderen-Bornerbroek
Eind 2009 heeft het kavelruilproject 
een subsidiebeschikking van Provin-
cie Overijssel en de Europese Unie 
ontvangen. Vanaf begin dit jaar zijn de 
kavelruilbegeleiders Agnes Mentink en 
Tom Jannink in samenspraak met de 
kavelruilcommissie verder gegaan met 
het in kaart brengen van de eventu-
ele ruilmogelijkheden. In het gebied 
rond de Doorbraak is voldoende grond 
aangekocht om alle grondeigenaren 
ruimschoots te compenseren. Door 
de extra gronden wordt het mogelijk 
om alle grondeigenaren een grotere 
huiskavel en/of grotere veldkavels toe 
te delen. De eerste concept ruilplannen 
voor enkele afzonderlijke locaties in 
het gebied zijn tot stand gekomen. De 
kavelruilbegeleiders hebben de eerste
betrokken grondeigenaren hierover 
gesproken. Het gebied rond Borner-
broek wordt binnenkort ook opgepakt. 
In dit gebied is er nog niet voldoende 
ruilgrond en dat maakt een vrijwil-
lige kavelruil moeilijker. De uitdaging 
is daarom des te groter. Zoals bij de 
wenszitting is aangegeven zijn ook hier 
mogelijkheden, maar ze liggen niet 
voor het oprapen. In de loop van dit 
jaar zullen meerdere partijen worden 
benaderd om een concept ruilplan door 

te spreken. Mocht u nog niet met een 
van de kavelruilbegeleiders hebben 
gesproken en wel interesse hebben om 
deel te nemen aan de verkaveling, dan 
kunt u contact op nemen met Tom Jan-
nink (06-10419491) of Agnes Mentink 
(06-20736463).

Veldbezoek Waterschap
Waar mogelijk neemt de kavelruil-
commissie de grondvraag van het 
waterschap mee in de kavelruil. Zij doet 
dit bewust om vooraf duidelijkheid te 
krijgen over eventuele grondclaims in 
de toekomst. Het waterschap brengt 
ook ruilgrond in. 

Bornsebeek
Om duidelijk te krijgen wat de concrete 
ruimtevraag rondom bijvoorbeeld de 
Bornsebeek is, is een afvaardiging van 
de kavelruilcommissie en van het 
waterschap het gebied in geweest. 
Hierbij is gekeken naar het wensbeeld 
van de inrichting van de Bornsebeek. 
Daarnaast is gekeken naar het hui-
dige eigendom van het waterschap. 
Het waterschap gaat in haar plannen 
uit van een bufferzone tussen een 
natuur vriendelijk ingerichte oever en 
landbouwpercelen, de zogenaamde 
noaberstrook. In eerste instantie gaf 
het waterschap aan langs de gehele 

beekloop hiervoor 2,5 meter langs beide 
zijden van de beek nodig te hebben, dat 
wil zeggen 5 meter per strekkende meter 
beekloop. De kavelruilcommissie heeft 
aan het waterschap gevraagd deze 5 
meter noaberstrook ter discussie te stel-
len in de planvorming om de ruimtevraag 
op landbouwpercelen te beperken. 
Nu blijkt dat het waterschap haar doelen 
binnen eigen eigendom kan realiseren. 
Langs de Bornsebeek zal aan één zijde 
een natuurvriendelijke oever aange-
legd worden en aan de andere zijde 
een onderhoudspad. Hierdoor wordt de 
ruimtevraag van het waterschap ver-
minderd. Op een enkel gedeelte zal het 
waterschap nog wel 2 meter ruimtevraag 
per strekkende meter beekloop moeten 
realiseren. Het streven is dit middels 
kavelruil te verkrijgen.
In de inrichtingsplannen van het water-
schap staat nu vast dat een natuurvrien-
delijke oever totaan de eigendomsgrens 
wordt ingericht en dat de voorgenomen 
noaberstrook komt te vervallen. 

Kosten en baten
•  Provincie Overijssel en de Europese 

Unie vergoeden negentig procent van 
de kosten van de kavelruil. Rabobank 
Centraal Twente stelt een subsidie 
van € 100,- per geruilde hectare 
beschikbaar. Het resterende bedrag 
moet uit het gebied komen. Daarom 
vraagt de kavelruilcommissie aan de 
deelnemende grondeigenaren een 
vergoeding per geruilde hectare. Hoe 
meer hectares geruild worden, hoe 
lager de eenmalige bijdrage zal zijn. 

• In onderstaande grafiek staat een 
van de resultaten van het afgeslo-
ten CKO kavelruilproject in Averlo. 
Duidelijk is dat bij dit kavelruilproject 
de deel nemende grondeigenaren 
kosten besparen door kavels te ruilen 
waardoor de huiskavel vergroot en/of 
de veldkavels meer aaneengesloten 
liggen. Deze uitkomst geldt voor elke 
kavelruil. 

 
Extra kosten per hectare per jaar per extra km afstand 
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